
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Vaststellen agenda 
6. Voorlopige werkafspraken CvB-CSR 
7. Studentenstatuut 
8. Kaderbrief 2016 
9. Benoemingsprocedure CvB-leden 
10. Studentassessor 
11. Groepsfoto 
12. W.v.t.t.k. 
13. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Naomi opent de vergadering om 15.00 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen. Nathaniel maakt een agenda voor de constitutieborrels 
(actiepunt 150901-01). 

2. Vaststellen notulen 
De verslagen van 19 en 26 augustus worden met enkele tekstuele wijzigingen  vastgesteld. 

3. Actielijst 
De raad neemt onderstaande actielijst door. 5 

4. Mededelingen 
- Reimer en Lucas zijn afwezig met bericht. Yvo komt later vanwege een overlappende PV van 
zijn FSR. 
- Mark werkt aan het cadeau voor de oude raad en verzoekt de raadsleden om hier een 
creatieve bijdrage aan te leveren. 

5. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB: 10 

Daar het ook voor mij  nog een inwerkweek was, is het wat saai deze te verslaan. Daarnaast 
hadden mijn activiteiten direct toepassing op jullie, de raadsleden. Ik heb jullie, deels, 
gefotografeerd; ik heb mogelijke vergadertijden ingewonnen en vergadermomenten 
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voorgesteld; ik heb de google agenda bijgewerkt, een corveerooster gemaakt etc. Verder heb ik 
met Dennis gezocht naar een technisch voorzitter voor de OV van 8 september, en dat is nog 15 

niet gelukt (en daarom relevant te vermelden). 
 

V&C: 
De introductieweken zijn in volle gang en de CSR mag in niet ontbreken. Deze week heeft de 
commissie bij de intreemarkt gestaan en veel studenten kunnen aanspreken om zo de 20 

bewustzijn van de medezeggenschap te vergroten. Resultaat: 130 nieuwe likes op 
Facebook.  Onder deze mensen gaan wij een fiets verloten. 

Begin deze week heeft Lianne dossier middag van de medezeggenschap overgedragen aan 
V&C. Het was niet makkelijk om sprekers te vinden hiervoor en bij de commissie heersen veel 
vragen over de rol van de CSR in het organiseren van de middag. Tijdens de vergadering hebben 25 

wij ook gesproken over de cobo en cadeau voor de oude raad. 
 

O&O: 
Afgelopen week was natuurlijk nog steeds een inwerkweek. Ik heb veel tijd met jullie 
doorgebracht, de P-schijf en Lina. Woensdag ben ik een beetje ad-hoc weggeweest naar een 30 

werkgroep betreffende een nieuw accreditatie systeem voor opleidingen:  
Het OCW gaat starten met een pilot waarbij het HO zelf zijn opleidingen op de kwaliteit 

mag beoordelen. Nu wordt dat gedaan door het Nederlands Vlaamse Accreditatie Orgaan 
(NVAO). Dit kost €10.000 per geregistreerde opleiding en is in elke zes jaar. Daarnaast moet de 
UvA ook nog de instellingstoets ondergaan waarbij de UvA als geheel beoordeeld wordt. Het 35 

slagen is erg belangrijk en kost veel organisatorische rompslomp. We hebben (met oa Arne 
Brentjes en Hotze Lont) nagedacht over wat we belangrijk vinden als de UvA zelf zijn 
opleidingen gaat beoordelen. De ideeën worden netjes op papier gezet en zal dan ook langs de 
pv komen. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen dus als er vragen of onduidelijkheden zijn zou ik 
het heel erg waarderen als je mij erover aanschiet. Ik heb de indruk dat O&O makkelijk 40 

ondergesneeuwd wordt door de snelle ontwikkelingen van O&F en V&C. Dat Naomi en Gijs ook 
in de laatste twee commissies zitten, kan dat risico groter maken. Het is daarom wel heel 
belangrijk dat het DB zoveel mogelijk inhoudelijk op de hoogte is. Dat maakt het proces 
uiteindelijk een stuk aangenamer.  

In de CV hebben we naar aanleiding van Linda haar verzoek het rapport 45 

Onderwijsvernieuwing besproken. Helaas had Linda zich verslapen en had bijna niemand uit de 
commissie het rapport besproken waardoor we hebben afgesproken Linda haar input te 
bespreken als het rapport klaar is. Daarnaast hebben we werkafspraken gemaakt die straks te 
vinden zijn in de p-schijf. Ten slotte heb ik iedereen gevraagd voor volgende week na te denken 
wat ze dit jaar in O&O willen bereiken. Dit houdt in dat iedereen prioriteiten stelt, een planning 50 

maakt en een visie op papier zet. Volgende week gaan we dat met elkaar bespreken.  
 

O&F: 
Ik heb voor deze week niet echt een update: we hebben alles met het gehele DB gedaan. Wel 
heeft Yasha de Lange aangegeven een gesprek met mij te willen voeren over de mediastrategie 55 

van het CvB en de CSR, dit zal er dus nog aankomen en tzt zullen we het daar nog over hebben. 
Als ik me nog iets bedenk laat ik het weten.  

 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd. 60 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

7. Voorlopige werkafspraken CSR  
De CSR spreekt af om zich de komende weken te committeren aan de voorlopige interne 
werkafspraken totdat de definitieve werkafspraken zijn vastgesteld. 65 
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8. Opening Academisch Jaar  
De CSR 14|15 heeft een dichter gevraagd om een gedicht te schrijven over de 
Maagdenhuisbezetting voor de Opening Academisch Jaar, maar het College heeft afgelopen 
week besloten dat het gedicht niet passend was bij deze gelegenheid. De CSR 14|15 voelde zich 
gecensureerd en heeft de media opgezocht. Het College is geschrokken van de ophef die is 70 

ontstaan en wilde graag met de nieuwe raad bespreken hoe een dergelijke situatie in de 
toekomst voorkomen kan worden. Naomi licht toe dat het onderwerp inhoudelijk een zaak was 
van de oude raad. Zij heeft in haar gesprek met de rector overlegd over hoe de 
medezeggenschap en het College er samen voor kunnen zorgen dat de communicatie beter 
verloopt. Beide partijen hebben duidelijk gemaakt dat zij elkaar willen begrijpen en willen 75 

weten waar zij staan.  
De rector heeft vorige week tijdens haar kennismaking met de raad ook aangegeven dat zij 

openstaat voor informeel overleg naast de formele vergadercyclus. Deze overleggen zijn 
bedoeld om goed te kunnen praten over onderwerpen en elkaar te begrijpen, niet om tot 
besluiten te komen. De raad bespreekt hoe zo’n informeel gesprek met de raad eruit zou 80 

kunnen zien. Vanuit het College bestaat de wens om uiterlijk volgende week informeel 
gesprekken over het democratiseringsproces, de stand van zaken nu, hoe verhoudt iedereen 
zich tot elkaar? Guinevere stelt voor om brainstormsessies te organiseren over inhoudelijke 
onderwerpen, zoals blended learning of het rapport onderwijs, die je opengooit voor studenten. 
Zij verwijst ook naar de heidag die gepland staat tussen het College en de CSR. Wat zien we als 85 

kwaliteit van Onderwijs en hoe werkt dit door in het allocatiemodel? Lianne lijkt het belangrijk 
dat de raad en het College elkaar eerst beter te leren kennen. Naomi legt uit dat het enige 
moment dat de raad met het College tot nu toe vergadert, is gericht op besluitvorming. Bij deze 
informele overlegmomenten wordt het doel van besluitvorming eruit gehaald en dit leidt als het 
goed is tot meer begrip tussen het College en de raad. Naomi ziet de gesprekken als een 90 

mogelijkheid om de discussie open te breken en als twee partijen tot elkaar te komen en elkaar 
te begrijpen op een standpunt.  

Naomi benadrukt dat het van belang is dat iedereen weet wat de voorwaarden zijn die het 
College en de raad aan het informele overleg verbinden. De raad bespreekt hoe hij zou willen 
dat de spelregels eruit zouden zien? Gijs stelt voor dat niet de hele raad verplicht aanwezig 95 

hoeft te zijn. Een meerderheid kan zich hierin vinden. Het lijkt hem ook verstandig om  na te 
denken over wat je precies wel of niet zegt en het gesprek kort voor te bereiden met de raad. Er 
wordt waarde gehecht aan een informele sfeer en vrijblijvende, wederkerige gesprekken die 
niet besluitvormend van aard zijn. Dit betekent dat beide partijen elkaar niet kunnen houden 
aan meningen en toezeggingen die worden gedaan. Er wordt afgesproken dat tijdens het 100 

eerstkomende overleg alle raadsleden op persoonlijke titel zullen spreken en zij niet gezien 
kunnen worden als representatief voor de hele CSR. Daarna zal de raad evalueren in hoeverre 
hij de gesprekken wil voorbereiden en of iedereen op persoonlijke titel mag spreken. 

De raad wil het graag een keer proberen. Het verzoek van het College is om binnen een 
week met de raad te spreken over hoe we een constructieve dialoog gaan voeren met de 105 

partijen binnen de UvA. De vraag is hoe de raad hierin zit en wat de ideeën van de raad hierover 
zijn. De raad beschouwt het als een kans om te laten zien hoe zij de samenwerking voor zich 
zien. De studentassessor maakt een afspraak tussen de raad, de rector en de vicerector voor een 
brainstormsessie. Zij vertelt ook dat vanaf vandaag de agenda en het vastgestelde verslag van 
het CvB online beschikbaar worden gesteld. 110 

9. Werkafspraken CvB - CSR  
De CSR bespreekt de werkafspraken met het College die de afgelopen jaren zijn gehanteerd. 
Pauline voegt op advies van de oude raad de afspraak toe dat geprobeerd zal worden om de 
recestijden van de CSR in de zomermaanden zoveel mogelijk te respecteren. Naar aanleiding 
van de voorgestelde brainstormsessies zal zij ook de zin toevoegen: “CvB en CSR investeren 115 

gelijkwaardig in momenten om vrijblijvend met elkaar na te denken over dossiers.” Özenç doet 
navraag naar onmogelijkheidsclausule in de werkafspraken (actiepunt 150901-02).  
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10. Studentenstatuut  
De CSR heeft voor de vakantie drie breekpunten geformuleerd met betrekking tot het 120 

studentenstatuut, namelijk: 
1. H5 (Onderwijs en kwaliteit): In het statuut is in H5 toegevoegd dat als een student te laat 

is met het inschrijven voor een tentamen er een vergoeding van €20,- in rekening kan worden 
gebracht, als dit is opgenomen in de OER. : De meerderheid van de CSR wil dit niet in het statuut 
hebben. Decanen kunnen er namelijk zelf voor kiezen om dit wel of niet in hun OER te zetten en 125 

de FSR’en hebben hier dan instemmingsrecht op. De CSR wil het de FSR-en niet moeilijk maken 
door het al in het Studentenstatuut te zetten. De CSR zou graag zien dat als je je inschrijft voor 
een vak je ook automatisch ingeschreven wordt voor een tentamen.  

2. H5 Onderwijs en kwaliteit: In het statuut stond altijd een maximum bedrag voor extra 
studiekosten, dit zou worden vervangen door 'redelijk en billijk'. De raad begrijpt dat dit 130 

makkelijker is omdat er bij de ACTA heel veel kosten bijkomen, maar vindt niet dat daarom het 
hele maximum bedrag geschrapt moet worden. Ze willen dat het bedrag blijft staan en dat er 
een clausule komt dat faculteiten/opleidingen beargumenteerd kunnen afwijken, op 
voorwaarde dat FSR’en instemmingsrecht hebben op dat afwijkende bedrag.  

3. Ook ziet de raad graag dat de rechten die toe zijn gezegd in het mOER-proces 135 

in hoofdstuk 3 worden geplaatst, namelijk:  
3.1 Het recht van studenten op een kopie van hun tentamen. 
3.2 Het recht van studenten om automatisch te worden aangemeld voor hun hertentamen bij 
een onvoldoende. 
3.3 Voor studenten met een chronische beperking het recht dat ze niet de aanbeveling van hun 140 

arts elk jaar weer moeten inleveren, maar dat één keer voldoende zal zijn. 
De punten hebben de volgende status:   

Punt 1: Juridische Zaken wil het er best uithalen, met als risico dat decanen laatinschrijven voor 
tentamens überhaupt verbieden. Waarschijnlijk laten FSR’en dit niet over hun kant gaan. Dit 
wordt in het OER-proces behandeld tussen de FSR en de decaan. 145 

Punt 2: Juridische Zaken is akkoord. 
Punt 3: Hier wilde Juridische Zaken nog niet op toezeggen. In O&F is besproken dat 3.3 over 
studenten met een functiebeperking sowieso een breekpunt is. De commissie was hier unaniem 
over omdat dit wél is waar het studentstatuut over gaat/zou moeten gaan. Zie paragraaf 7.3 van 
het statuut. Het punt zou opgenomen kunnen worden onder het kopje ‘Gezondheid’ in het 150 

Studentenstatuut. 
 

Besluit 150901-01 
De raad besluit na stemming dat punt 3.3 een breekpunt is voor het instemmen met het 
Studentenstatuut.  155 

 
Volgens de raad zijn punten 3.1 & 3.2 niet specifiek voor het studentenstatuut, omdat het 
eigenlijk meer OER-punten zijn. Herkansingsmogelijkheden en praktische zaken over 
tentamens worden veelal daar geregeld (zie 5.2 van het studentenstatuut). Het voordeel van het 
regelen in het studentenstatuut is dat het dan voor iedereen geregeld is. Het is fijn voor 160 

studenten als ze dat kopieerrecht krijgen en automatisch worden ingeschreven. Dat is nu nog 
niet op alle faculteiten zo. Nadelen zijn het regelen van mOER-punten op een verkeerde plek, 
juridisch is dit lelijk en onhandig. Ook is er het argument “dan hadden we de mOER maar 
bindend moeten maken.” Die discussie zullen het College en de raad waarschijnlijk later dit jaar 
met elkaar voeren. Een nadeel is misschien ook om iets centraal te regelen terwijl het op veel 165 

faculteiten al prima geregeld is in de OER en er dan ineens twee artikelen zijn die over hetzelfde 
gaan in de OER en het studentstatuut. Bijkomend nadeel is dat als de raad nog onderhandelt 
over het statuut, er tijdelijk geen statuut is. Het risico is echter dat als 3.1 en 3.2 niet als 
breekpunt worden geformuleerd en de mOER niet bindend wordt, deze punten niet gaan 
gelden. 170 

 
Besluit 150901-02 
De raad besluit na stemming dat punt 3.1 geen breekpunt is voor het instemmen met het 
Studentenstatuut.  

 175 
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Besluit 150901-03 
De raad besluit na stemming dat punt 3.2 geen breekpunt is voor het instemmen met het 
Studentenstatuut.  

 
Het Studentenstatuut wordt besproken tijdens de overlegvergadering omdat punt 3.3 een 180 

breekpunt is voor de CSR voor het instemmen met het Studentenstatuut. Yvo informeert 
Juridische Zaken (actiepunt 150901-03). 

 

11. Kaderbrief 2016  
Afgelopen vrijdag is de kaderbrief 2016 besproken tijdens de Gezamenlijke Overlegvergadering 185 

(GOV) met de rector en de vicevoorzitter. Tijdens de GOV kwam naar voren dat er niets in het 
allocatiemodel (verdeelmodel van de Rijksbijdrage over faculteiten) wordt veranderd. Onder 
dit model valt tevens de diplomadefinitie die de CSR 14|15 wilde veranderen. Faculteiten 
krijgen nu namelijk alleen geld voor diploma’s binnen nominaal +1. De CSR 14|15 wilde dat 
faculteiten financiering kregen voor alle diploma’s, het CvB was hier tegen. De financiële 190 

gevolgen van het veranderen van de diplomadefinitie (alle diploma’s gefinancierd) zijn als 
volgt: Faculteiten met veel diploma’s buiten nominaal +1 krijgen meer geld (vooral FMG en 
FGw). Daardoor zal de diplomaprijs (prijs per diploma die een faculteit krijgt) dalen, want er 
moeten van het zelfde potje meer diploma’s worden gefinancierd. FNWI en FEB zullen dus 
minder inkomsten vangen uit de diplomabekostiging. De raad bespreekt de argumenten voor en 195 

tegen het verruimen van de diplomadefinitie.  
 
Argumenten tegen het verruimen van de diplomadefinitie: 

- Als je iets verandert in het allocatiemodel moet eigenlijk alles veranderd worden; er 
moet eerst een fundamentele discussie gevoerd worden over waar we welke middelen 200 

willen inzetten. Het gaat hier namelijk om een herverdeling van gelden over faculteiten 
- De diplomadefinitie nominaal +1 is bedoeld om de studeersnelheid van studenten te 

bevorderen. Vanuit OCW worden universiteiten namelijk alleen betaald voor de 
nominale studieduur, meer vakken volgen en langer studeren is dus duur voor de 
universiteit. Het staat ook slecht in de overzichtjes met verschillende universiteiten; 205 

‘de UvA bungelt altijd onderaan’.  
- Doordat snel afstuderen wordt bevorderd gaan faculteiten meer inzetten op 

onderwijskwaliteit; het onderwijs wordt beter. De diplomadefinitie is daarvoor een 
financiële beloning.  

Argumenten voor het verruimen van de diplomadefinitie: 210 

- De diplomadefinitie n+1 is een rendementsmaatregel en niets meer. De publieke opinie 
is zo gekanteld dat er minder nadruk zou moeten komen op rendement. In de 
kaderbrief 2016 zou daar een begin mee gemaakt moeten worden.  

- Studenten hebben met de afschaffing van de studiebeurs al een eigen motivatie om 
snel te studeren, dit hoeft niet ook nog vanuit de UvA gemotiveerd te worden.  215 

- De onderwijskwaliteit kan ook bevorderd worden zonder daar rendement aan te 
koppelen.  

- Bovendien is onderwijskwaliteit niet gelijk aan inhoudelijke kwaliteit van onderwijs.  
Het inhoudelijk niveau van opleidingen is de afgelopen jaren gedaald doordat er teveel 
nadruk werd gelegd op ‘studeerbaarheid’. 220 

De raad bespreekt welke argumenten betreffende de diplomadefinitie de CSR nog meer heeft. 
De vraag is of de CSR de diplomadefinitie wil veranderen en of hij dit in de kaderbrief 2016 wil 
veranderen. De faculteiten baseren hun begroting op de kaderbrief en stabiliteit is volgens 
Guinevere daarom heel belangrijk. De raad wil van het rendementsdenken af en als de 
afschaffing van de diplomadefinitie geen verstrekkende gevolgen heeft, dan ziet Mark geen 225 

reden om het niet te doen. Yvo wijst erop dat de diplomadefinitie in 2013 is toegevoegd en er 
destijds geen grote verschuivingen zijn geweest. Hij ziet het niet als draaien aan de knoppen, 
maar aan het terugdraaien van een maatregel die pas op een later moment is toegevoegd. Gijs 
pleit ervoor om het afschaffen van de diplomadefintie snel te laten doorrekenen omdat er grote 
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bezuinigingen bij de FdR en de de FGw aan zitten te komen de diplomadefinitie voor deze 230 

faculteiten waarschijnlijk behoorlijke financiële gevolgen heeft. Er wordt geopperd dat de COR 
ook vrij fel leek op dit punt, dus wellicht is een meerderheid van de GV voor afschaffing van de 
diplomadefinitie.  

Lianne vraagt aan Erik Boels om door te rekenen hoe groot de verschillen in de 
prognose van 2016 zijn als de diplomadefinitie wordt aangepast voor alle diploma’s i.p.v. voor 235 

diploma’s behaald binnen nominaal+1 (actiepunt 150901-04). Daarnaast vraagt  Lianne aan 
alle financiële mensen van de faculteiten hoe zij hier tegenover staan (actiepunt 150901-05). 
De relevante afgevaardigden vragen aan hun FSR’en of zij bezig zijn met het niet-instemmen 
met de Kaderbrief vanwege de diplomadefinitie en hoe zij hierover staan (actiepunt 150901-
06). De Kaderbrief komt volgende week terug op de PV. 240 

12. Benoemingsprocedure CvB-leden  
De CSR neemt een besluit over het versturen van een reactie op de benoemingsprocedure van 
CvB-leden zoals geformuleerd door de Raad van Toezicht (RvT) op 9 juli jl. De raad 14|15 heeft 
de brief goedgekeurd door middel van een e-mailstemming. Guinevere geeft aan dat het erg 
lastig blijkt te zijn om een decaan te vinden voor de FMG en zij verwacht daarom dat het 245 

moeilijk zal worden om een nieuwe Collegevoorzitter en Rector te vinden. De studentassessor 
geeft aan dat het ook de vrees is binnen het Maagdenhuis dat wat er geëist wordt aan 
transparantie mensen afschrikt. Een raadslid merkt op dat wat de RvT nu voorstelt, verder gaat 
dan de wet. De raad gaat over tot stemming over het al dan niet versturen van de brief gericht 
aan de RvT over de benoemingsprocedure van Collegeleden. 250 

 
Besluit 150901-04 
De raad besluit na stemming om de brief gericht aan de Raad van Toezicht over de 
benoemingsprocedure van Collegeleden aan te nemen. 
 255 

Aanstaande vrijdag vergadert de Raad van Toezicht en wil hij de benoemingsprocedure 
opstarten. Naomi stelt voor om de brief te versturen voor 4 september zodat de RvT voor de 
start van het proces de kanttekeningen van de CSR mee kan nemen. Naomi informeert de COR 
en CMR. Pauline verstuurt de brief woensdagmiddag aan de RvT. Nathaniel zet de brief op de 
website en V&C plaatst op Facebook de tekst van de brief in een plaatje en schrijft er een bericht 260 

bij met korte uitleg. Er wordt voorgesteld om een persbericht uit te sturen naar landelijke 
media, maar een aantal raadsleden zijn bang dat het maken van het punt ten koste gaat van het 
aantrekken van goede mensen. De raad gaat over tot stemming. 
 
Besluit 150901-05 265 

De raad besluit na stemming om de open brief aan de Raad van Toezicht naar de Folia te 
versturen. 
 
Besluit 150901-06 
De raad besluit na stemming om de open brief aan de Raad van Toezicht naar de Folia en andere 270 

relevante media te versturen. 
 
Naomi en Gijs schrijven vanavond het persbericht. Naomi neemt contact op met de COR en CMR 
en de woordvoerder van het College om hen te informeren.  

13. Studentassessor  275 

De studentassessor heeft met de rector de besproken dat het wenselijk zou zijn om 
werkafspraken op te stellen tussen het College en de studentassessor. Er is toegezegd dat zij 
toegang heeft tot vergaderingen die voor studenten relevant zijn, incl. de CBO-vergaderingen. 
De toegankelijkheid van UvA-VU-vergaderingen wordt nog besproken met het College van de 
VU.  Het lijkt daarom niet nodig dat de CSR bij de OV aangeeft dat de raad graag zou zien dat de 280 

studentassessor bij het CBO mag zijn. De raad kan zich vinden in het voorstel om de 
werkafspraken CSR-studentassessor en CvB-studentassessor vast te stellen bij een volgende OV.  
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14. Groepsfoto 
De CSR bespreekt de mogelijke kledingvoorschriften voor de groepsfoto. De raad is het erover 
eens dat iedereen aan mag doen wat hij zelf wil. 285 

15. WVTTK 
- Afspraak met RvT: Naomi neemt contact op met Gerard Mols over de afspraak die gepland 
staat op vrijdag 4 september van 13:30 – 14:00 uur.  
- Gijs stuurt de sleutellijst naar CREA. 

16. Rondvraag 290 

- De studentassessor heeft een afspraak gemaakt met de rector en de vicevoorzitter voor de 
brainstorm over de medezeggenschap. 

Sluiting 
Naomi sluit de vergadering om 18.05 uur.    

 295 

Besluiten 
150901-01 De raad besluit na stemming dat punt 3.3 een breekpunt is voor het 

instemmen met het Studentenstatuut.  
150901-02  De raad besluit na stemming dat punt 3.1 geen breekpunt is voor het 

instemmen met het Studentenstatuut.  300 

150901-03 De raad besluit na stemming dat punt 3.2 geen breekpunt is voor het 
instemmen met het Studentenstatuut.  

150901-04 De raad besluit na stemming om de brief gericht aan de Raad van Toezicht 
over de benoemingsprocedure van Collegeleden aan te nemen. 

150901-05 De raad besluit na stemming om de open brief aan de Raad van Toezicht naar 305 

de Folia te versturen. 
150901-06 De raad besluit na stemming om de open brief aan de Raad van Toezicht naar 

de Folia en andere relevante media te versturen. 
 

Actielijst 310 

150610-03 Lina schrijft een advies aan het CvB met de strekking dat de CSR de vorming 
van een Centre for Data Governance and Innovation steunt. Guinevere doet 
navraag naar de status van dit advies. 

150819-01 De raad bespreekt tijdens een PV in september intern wat zijn verwachtingen 
zijn van de studentassessor en stemt de werkafspraken af met de 315 

studentassessor. 
150826-01 Gijs organiseert eind september een kennismakingsborrel van de hele raad 

met de Adviesraad.  
150901-01 Nathaniel maakt een agenda voor de constitutieborrels. 
150901-02 Özenç doet navraag naar onmogelijkheidsclausule in de werkafspraken. 320 

150901-03 Yvo informeert Juridische Zaken dat punt 3.3 een breekpunt is voor de raad 
voor het instemmen met het Studentenstatuut.  

150901-04 Lianne vraagt aan Erik Boels om door te rekenen hoe groot de verschillen in 
de prognose van 2016 zijn als de diplomadefinitie wordt aangepast voor alle 
diploma’s i.p.v. voor diploma’s behaald binnen nominaal+1.  325 

150901-05 Lianne vraagt aan alle financiële mensen van de faculteiten hoe zij hier 
tegenover staan. 

150901-06 De relevante afgevaardigden vragen aan hun FSR’en of zij bezig zijn met het 
niet-instemmen met de Kaderbrief vanwege de diplomadefinitie en hoe zij 
hierover staan. 330 

 

Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 
140903-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich 

hieraan te houden.  335 
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140903-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden  
 van informatie via sociale media, WC krant en specifiek Facebook en Twitter, 

  onder andere via het mediaschema. 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 

schriftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun 340 

afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 
140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update 

over de interne financiën. 
141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats. 
140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 345 

wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 
 
 


